
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 вересня за підтримки «Фонду Східна Європа», німецького фонду 

«ChildFund Deutschland» та «Ліги інтернів» відбувся молодіжний форум 

«Подолання стереотипів в Україні як шлях до діалогу та порозуміння», у 

якому взяв участь відділ соціологічних досліджень НДЛ культури лідерства 

Київського університету імені Бориса Грінченка.  

На заході зустрілися представники різних навчальних закладів з усієї 

України, недержавних громадських об’єднань, освітніх центрів, благодійних 

організацій та ініціатив. Метою форуму було не тільки обговорення наявних 

стереотипів, присутніх в українському суспільстві, але й розробка дієвих 

методів їх подолання на різних рівнях – від особистісного, через громаду і до 

державного – на рівні владних структур. Питання подолання стереотипів та – 

потенційний – міжетнічної, міжкультурної дистанції в Україні не є суто 

теоретичним, а скоріше практично-орієнтованим питанням. Налагоджуючи 

та зміцнюючи взаємодію між молодими представниками різних громад на 

НГО в межах громадянського суспільства, ми там самим будуємо мости 

порозуміння між різними регіонами, містами, спільнотами, світоглядними 

принципами та ціннісними системами.  

Координатори молодіжних об’єднань, політики, журналісти, політологи 

та експерти з різних суспільно-важливих питань пропонували на Форумі свої 

бачення розвитку українського суспільства в умовах докорінних 

перетворень, які сьогодні так чи інакше торкаються кожного з нас.  

 
Для соціолога сьогодні важливо не тільки зафіксувати наявні в соціумі 

проблеми, а й запропонувати візії щодо їх подолання. Саме ці завдання 

ставилися перед учасниками  форуму. Об’єднуючись у робочі групи, 

учасники створили регіональну «карту стереотипів» України, а потім 

працювали над виробленням заходів щодо їх подолання і презентували їх у 

вигляді розробок проектів.  



Завершував роботу форуму «Подолання стереотипів в Україні як шлях 

до діалогу та порозуміння» виступ засновника Благодійного фонду «Омріяна 

країна» Олексія Толкачова та надихаюча презентація трейлера художнього 

фільму, знятого в регіоні проведення АТО, «Розмінуй свою свідомість». 

Здійснена протягом форуму робота та налагоджені міжкультурні зв’язки 

сприятимуть, сподіваємось, не тільки стиранню негативних стереотипів, але 

й формуванню нових знань одне про одного й соціокультурне розмаїття 

нашої країни.  

 

 

 

 

Кандидат соціологічних наук, завідувач відділу 

соціологічних досліджень НДЛ культури лідерства, 

Катерина Тягло 

 



 


